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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:  3-11-2022 
Tijd:  19.30 –  22.00 uur 
Aanwezig: Lei Heldens, Ton van Gestel, Toos Wintels, André Duijghuisen, Kitty Janssen, 

Liesbeth van Aarssen, Henriëtte Arts, Frans van Schendel, Peter ter Huurne, Maja 
Kateman, Mariska Loozen 

Afwezig: Ton van Gestel en Hans Vollenberg 
 

 
1. Opening 

Lei heet iedereen van harte welkom. Speciaal welkom voor Maja Kateman. 
 
 

2. Gastspreker Maja Kateman: Buurtgezinnen 

Maja Kateman heeft zich de afgelopen 1,5 jaar ingezet om het project buurtgezinnen van de grond te 
krijgen in de gemeente Venray. De wens om dit te doen vloeide voort uit eigen ervaring van haarzelf 
en haar gezin nadat zij deelgenomen hadden aan een uitwisselingsprogramma van AFS, een niet 
commerciële uitwisselingsorganisatie. Zij namen een Thais meisje in huis. Ondanks dat ze tegen veel 
dingen aan liepen, was het een mooie ervaring, een ervaring rijker. Vrienden van Maja hebben 
ditzelfde gedaan. Iedere uitwisseling is anders en wordt anders ervaren. Openstellen voor andere 
culturen, ervaringen samen delen en mekaar helpen zorgt ervoor dat de kans op een positieve 
ervaring groter wordt. Door deze ervaring is Maja zich in gaan zetten voor buurtgezinnen. Zij zit hier 
overigens niet namens buurtgezinnen, aangezien de vacature van coördinator nog loopt en Maja niet 
weet of zij deze functie toebedeeld krijgt.  

Eén van de opvattingen van buurtgezinnen is: Opvoeden doe je samen. Er zijn een aantal 
voorwaarden voor gezinnen die willen deelnemen aan het project om een gezin te ondersteunen. Eén 
van de voorwaarden is dat een gezin minimaal 1 kind heeft. Opvoedervaring is een must of kennis van 
opvoeden verkregen door beroep. Gezinnen hebben vaak geen netwerk, waardoor gewerkt wordt met 
coördinatoren en/of zzp-ers die een groot netwerk hebben. De coördinator maakt de match tussen het 
vraaggezin en het steungezin. Gezinnen bepalen zelf of zij met elkaar doorgaan. De ervaring leert dat 
van de 3 koppelingen er 1 koppeling niet verder gaat en dus stopt. 1 gezin gaat door als buurtgezin en 
1 koppeling gaat samen als soort van familie door. 

Buiten Venray bestaat buurtgezinnen al. Er is al veel informatie over. Venray zou zomaar de 100ste 
gemeente kunnen zijn die buurtgezinnen opstart.  

De communicatie loopt veelal via social media en niet via officiële kanalen. Maja heeft contacten 
opgebouwd bij Stichting Leergeld, kinderdagverblijven, huisartsen, basisscholen etc. Het 
daadwerkelijk tot stand brengen van het contact met deze organisaties is een taak voor de 
coördinator. 

Buurtgezinnen biedt informele hulp, om zoveel mogelijk te voorkomen dat formele hulp noodzakelijk is. 
Het streven is om 10 koppelingen in het 1e halfjaar te realiseren en in het  2e halfjaar nog eens 10. 
Normaliter is het streven in het 2e halfjaar 15 koppelingen. 

Doelstelling van buurtgezinnen: Ingrijpen voordat de grote problemen zich voordoen en professionele 
hulp nodig is. 

1 januari 2023 gaat buurtgezinnen  van start. De coördinator wordt voor 10 uur aangesteld, met een 
tijdelijk dienstverband van 2 jaar. 

Er is 1 hoofd per provincie waar de coördinatoren onder vallen. De coördinator wordt ook door het 
hoofd opgeleid. 

 

3. Notulen 29-9-2022 
De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen akkoord bevonden en vastgesteld. 
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4. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen.  
Afgevoerde actiepunten: A200109.008 / A200109.013 
 
 

5. Status werkgroepen 
 
 
1. WMO                             (Liesbeth, Toos, Kitty, Frans) 
 
Toos: 25-10 een bijeenkomst met de schilleden gehad. Prima bijeenkomst. Er zijn afspraken gemaakt: 
zeker 1 a 2 x per jaar samenkomen om zo het contact te houden en mekaar beter te kunnen vinden.  
De vraag werd gesteld of de gemeenteraad automatisch de adviezen krijgt en het antwoord daarop is 
nee. Adviesraad adviseert het College en niet de gemeenteraad. 
Tijdens de bijeenkomst werden goede vragen gesteld. 
 
Armoedebeleid. Schilleden informeren over de netwerksessies. Actie Toos 
 
Toegang: 
Toegang WMO: vanuit de gemeente hebben 2 nieuwe medewerkers dit in portefeuille. 
Er zijn veel klachten van ouderen over maatwerk. Signaal afgeven dat er veel klachten de adviesraad 
bereiken. Aan schilleden is de vraag gesteld om voorbeelden te verzamelen. Actie werkgroep 
Zaken aankaarten bij de Wethouder. Wat is de status. Actie Lei 
 
Centrale van ouderen: de intentie is om regelmatig bij het overleg van deze groep aanwezig te zijn, 
liefst op toerbeurt. Er kunnen signalen tussen zitten die voor ons relevant zijn. Contact houden met 
deze groep. 
 
 
Wonen en zorg 
Lei: bij de 1e sessie wonen en zorg waren wooncoöperatie en zorgorganisaties aanwezig. Men moet 
steeds meer in wijken wonen, maar er zijn geen woningen. Er was wat onvrede over deze 
bijeenkomst, te weinig concrete oplossingen voor Venray. Een 2e sessie volgt, maar wordt iets anders 
aangepakt. 
 
Frans: Bij de bijeenkomst Alzheimer Nederland is wonen en zorg ook aan de orde geweest. 
Bestaande bouw voor wonen aanpassen is ook een mogelijkheid. 
 
NLW 
Lei en Frans: Gesprek gehad met de directeur van NLW naar aanleiding van zijn berichten in de krant. 
Er volgt ook nog een gesprek met de wethouder. 
 
Cohesie 
Lei is bij gesprek aanwezig geweest van de Gemeente met cohesie. Het is een constructief gesprek 
geweest. Pijnpunten zijn benoemd. Cohesie betreft een coöperatie van dik 200 huisartsen. Daarnaast 
zijn er ook nog zelfstandige partnerschappen. Er zijn te weinig huisartsen, de zorgvraag groeit 
alsmede de complexiteit van de vraag. Vele huisartsen hebben bij voorbeeld al meer dan 2 jaar geen 
vakantie meer gehad. De druk wordt groot. 
HAP: benoemde pijnpunten: wachttijden en bereikbaarheid m.b.t. vervoer voor mensen, die geen 
beroep kunnen doen op familie, kennissen of buurt.  Bereikbaarheid is een financiële kwestie. Dit 
betreft een beperkte groep. De HAP kan ook besluiten voor huisbezoek.  
Wachttijden, er zijn gewoon te weinig mensen. 
Waarom niet meer ondersteunende mensen inschakelen? Die zijn er niet. Minder parttimers? Parttime 
betekent per definitie niet minder uren vanwege andere (bijkomstige) werkzaamheden, waar 
huisartsen mee te maken hebben. 
Gevolg: praktijken die wellicht moeten sluiten, huisartsen die stoppen. 
Zorgelijke ontwikkeling! 
 
Burgerkracht Limburg 
Lei en Peter zijn bij een startbijeenkomst/initiatief geweest van Burgerkracht Limburg: “goed voor 
elkaar” een initiatief om in Limburg te introduceren. Past bij versterken van de omgeving. 
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2. Participatie                                                          (Toos, Ton) 
Geen aanvullingen. 
 
3. Jeugd, jongeren en gezin, onderwijs                      (Peter, André, Henriëtte) 
Geen aanvullingen. 
 
4. Sport, zorg en gezondheid                       (Kitty, Ton, Frans)  
Geen aanvullingen. 
 
5. Algemeen 
 
Vrijwilligersbeleid 
Geen aanvullingen. 
 

6. Status pilot “Versterken van de wijk / het dorp” 
 
Peter: boeiend om zelf meer contact te hebben met inwoners in wijken. De werkgroep gaat zelf op pad 
om informatie te halen. Inmiddels hebben zij 13 verschillende personen gesproken in groepjes. Het 
geeft inzicht in verschillende vragen en onderwerpen. 
 
Ton en Peter hebben afgelopen week in Blitterswijck gesproken met  de voorzitter van de dorpsraad 
en 2 leden van het jongerencentrum. 
Hoe kunnen de activiteiten die er gedaan worden in de toekomst blijven bestaan? Op dit moment 
gebeurt er veel op informele manier. 
 
De bedoeling is om meerdere dorpen en wijken te bezoeken om informatie op te halen. Vastleggen 
van wat je hoort is belangrijk. Wat betekent dit voor de Gemeente? 
 
Gespreksverslagen worden binnen de groep verspreid. Actie Peter/Anita 
 
Henriëtte wil aansluiten bij deze werkgroep. 
 
Eenzaamheid 
1e 2 groepen ambassadeurs zijn samengesteld. 
 
 

7. Wat te communiceren de komende maand(en)? 
Nieuwsbrief: Per werkgroep 1 stuk aanleveren. Actie werkgroepen. 
 

8. Ingekomen stukken 
Peter geeft aan dat het document “Ingekomen stukken oktober” niet compleet is. De volgende 
documenten worden toegevoegd aan uitgaande correspondentie: 
 

30-9-2022 Lei Heldens Vraag aan College B & W t.a.v. 
“Gezondste regio Noord-Limburg” 

12-10-2022 Lei Heldens / Peter ter Huurne Advies inzake beleidsplan VVE 2023-2026 
 

9. Rondvraag 
Liesbeth: Dag van de Witte Stok deelgenomen. Het was een hele bijzondere (enge) ervaring. 
 
 

10. Sluiting 
De vergadering sluit om 22.00 uur. 
 
Volgende vergadering 
Datum: donderdag 1-12-2022  
Tijd: 19.30-21.30 uur 
Locatie: Gemeentehuis Venray ruimte SE.02 
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  Bijlage 1: Actielijst 
 

Nummer Actie Wie Wanneer Opmerking Afgehandeld 

A220407.094 Communicatie deskundige van de 
Gemeente Venray uitnodigen voor een 
overleg. 

Lei 2-5-2022   

A220929.086 Te communiceren: Verslag van de 
presentatie van de Gezondste Regio 
waarbij Caroline een stukje kan 
schrijven. 

Peter 1-12-2022   

A221103.097 Armoedebeleid. Schilleden informeren 
over de netwerksessies. 

Toos 1-12-2022   

A221103.098 Inventariseren bij schilleden klachten 
van ouderen over maatwerk 

Werkgroep 
WMO 

1-12-2022   

A221103.099 Zaken aankaarten bij de Wethouder 
m.b.t. maatwerk ouderen. Wat is de 
status. 

Lei 1-12-2022   

A221103.100 Gespreksverslagen wijken/dorpen delen 
in de groep 

Peter/Anita 1-12-2022   

A221103.101 Nieuwsbrief: Per werkgroep 1 stuk 
aanleveren aan Mariska 

werkgroepen 10-11-2022   

 


